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Люди поділяються на дві категорії:  

на тих, хто читає книги,  

і тих, хто слухає тих, хто читає. 

Бернар Вербер 

 
Уміє читати не той, хто освоїв усі літери в «Букварі», а той, хто 

робить це щодня, не дивлячись ні на які обставини: відсутність 
часу, інертність, лінь. 

Одна з основних перешкод на шляху до читання – це 
відсутність часу. Дійсно, у наш божевільний час досить важко 
виділити годинку, щоб повалятися з книгою. Друга причина 
відсутності цікавості до читання – це неправильний вибір книг. 
Тобто, ви сідаєте читати жахливо популярну книгу, якою всі 
захоплюються й рекомендують один одному, і розумієте, що це вам 
взагалі не цікаво. Тому намагайтеся читати тільки те, що вам дійсно 
подобається. Не звертайте увагу на модні тренди та списки «кращих 
книг всіх часів і народів». Читання – це захоплююче та приємне 
заняття для вашого мозку, а не продовження роботи чи навчання. 

Сьогодні для любителів читання справжнє роздолля. Ви можете 
по-старому гортати сторінки паперової книги, совати пальцем по 
екрані планшета чи електронної книги, вдивлятись в екран 
мобільних гаджетів. Кожен спосіб читання має право на існування, 
головне, щоб він підходив особисто для вас. Вам має бути не тільки 
зручно читати, але й приємно взяти книгу до рук, у якому б вигляді 
вона не була. Головною думкою залишиться те, що бібліотека аж 
ніяк не втрачає актуальності для користувачів і не варто 
протиставляти книгу комп’ютерам або інтернету, а просто знаходити 
креативні способи привабити читача.   

Що, на думку фахівців, має читати сьогоднішнє покоління? 
Світогляд, літературний багаж, бібліотека сучасної людини має 
містити класику, твори сучасних письменників української та 
світової літератури. А ще краще досягти рівня читання книг 
в оригіналі.  

Джон Мільтон стверджував: «…книгу нельзя считать 
неодушевленной вещью, в ней сокрыты жизненные силы, способные 
проявить себя в той мере, в какой эту способность обнаруживает 
создавший ее гений – нет, более того, – в ней, как в фиале, 
хранится чистый и крепкий раствор того живого интеллекта, 
который вскормил его…» 
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На сторінках чергового інформаційно-аналітичного бюлетеня 
«Крізь призму соціології» поговоримо про книжкові новинки та 
літературні жанри, представимо читацький інтерес до конкретного 
автора чи твору. 
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Соціологічне дослідження 

У рамках щорічного соціологічного дослідження «Краща книга 
року» було проведено бліц-опитування на основі анкетування «Чому 
я читаю саме цього автора?» серед відвідувачів відділу міського 
абонементу Тернопільської ОУНБ. 

Його результати дали змогу виявити загальну картину читацьких 
уподобань: улюблених авторів та їхні твори, наявність запитуваних 
видань у фонді бібліотеки, перевагу мовного аспекту, формат книг, 
яким надається перевага, тощо.  

На запитання бібліотекарів відповіло 100 користувачів.  
За мовним аспектом розподіл серед респондентів наступний: 

— українською мовою читають – 80%; 

— російською мовою – 10%; 

— іншими мовами – 10%. 
За віковою категорією: 

— від 16 до 20 років – тільки українською (100%); 

— від 21 до 30 років – українською (80%), російською (10%), 
іншими мовами (10%); 

— від 31 до 40 років – українською (50%), російською (40%), 
іншими мовами (10%); 

— від 41 року – українською (70%), російською (15%), іншими 
мовами (15%). 

Отже, користувачі, незалежно від віку, надають перевагу 
україномовним книгам. Що стосується книг іноземними мовами, то 
в останні роки зріс інтерес до літератури англійською, польською, 
німецькою та іншими мовами.  

Серед респондентів переважає жіноча аудиторія – 80%, чоловіча, 
відповідно, становить 20%. 

За віком опитані розподілилися таким чином: 
– від 16 до 20 років – 5%;  
– від 21 до 30 років – 10%;  
– від 31 до 40 років – 15%; 
– від 41 до 50 років – 20%; 
– від 51 до 60 років – 40%; 
– від 60 років – 10%. 
Переважає категорія читачів середнього та літнього віку. На 

жаль, молодь складає незначний відсоток. 
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Освітній рівень респондентів: 
– з вищою освітою – 55%;  
– із середньою освітою  – 25%;  
– інші – 20%. 
Отже, проаналізувавши результати опитування, можна 

стверджувати, що друкована книга переважає над електронною. 
Незважаючи на розвиток новітніх технологій, бібліотека є тим 
закладом, де людина має змогу задовольнити духовні потреби, 
почерпнути необхідні відомості з друкованого джерела та інших 
носіїв інформації. 

Користувачі надають перевагу читанню сучасної та класичної 
української й зарубіжної прози. Молодіжна аудиторія (учні, 
студенти (25%)) віддає перевагу сучасним українським авторам, 
зокрема: С. Жадану (удостоєний у 2015 році міжнародної відзнаки 
«Ангелус» за роман «Месопотамія»), Л. Дерешу, І. Карпі, 
Т. Малярчук, Л. Вдовиченко, М. Савці, М. Кіяновській, М. Кідруку, 
С. Андруховичу, Д. Гурницькій, А. Хомі, Богдані та Дзвінці Матіяш 
та ін., а також тернопільським літераторам: Л. Мусіхіній, 
І. Байдаку, Ю. Матевощуку, Н. Гербіш, Н. Пасічник, 
Ю. Завадському. 

Найактивнішими відвідувачами бібліотеки є користувачі 
середнього та літнього віку (50%), які мають сформовані смаки 
щодо художньої літератури. 

Улюбленими авторами читацької аудиторії є письменники, 
у творах яких відображаються події сьогодення, які вже стали 
історією, людські стосунки, життєві ситуації тощо. Серед них – 
лауреати Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка: 
М. Дочинець («Горянин», «Криничар»), В. Шкляр («Маруся», 
«Чорне сонце»), М. Матіос («Солодка Даруся»), Л. Костенко 
(«Записки українського самашедшого»), В. Рутківський (історична 
трилогія «Джури-характерники»), К. Москалець («Сполохи»), 
Г. Пагутяк («Магнат»). 

Також значною популярністю користуються твори інших 
письменників: «Ґудзик-2» І. Роздобудько, «Маріупольський 
синдром» Г. Вдовиченко, «Тут похований Фантомас» 
Ю. Андруховича, «Аптекар» Ю. Винничука, «Кат» Є. Кононенко, 
«Кава з присмаком кориці» Л. Денисенко, трилогія «Час 
смертохристів» Ю. Щербака, «Музей покинутих секретів» 
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О. Забужко, «Садівник із Очакова» А. Куркова, «Фелікс Австрія» 
С. Андрухович, «Оголений нерв» С. Талан. 

Є й чимало прихильників творчості письменників 
Тернопільщини, зокрема: Л. Романчук («Золотий письменник 
України» 2015 року; «Не залишай» у 8 книгах, «Цвіте терен» 
у 4 книгах), Н. Фіалко («Родинні гріхи», «Хочу в Тарасюківку»), 
Г. Денеги («Терпке вино»), П. Сороки («Денники»), О. Волкова 
(«Емісар»), А. Дністрового («Сніданок на снігу»), Т. Зарівної 
(«Полювання на птахів небесних»), О. Вільчинського («Криївка», 
«Льодовик»), Б. Мельничука («Дорога до себе»). 

Твори українських класиків, зокрема Т. Шевченка, І. Франка, 
М. Коцюбинського, О. Кобилянської, І. Карпенка-Карого, як ніколи 
значимі у світлі нинішніх подій. Їм надають перевагу 15% 
користувачів. 

Українські історичні романи й надалі залишаються 
запитуваними, особливо читачами похилого віку (50%). Не втра-
чають актуальності твори «Роксолана» П. Загребельного, «Таємний 
посол» В. Малика, «Хресна проща», «Журавлиний крик» 
Р. Іваничука, «Гетьманський скарб» Ю. Мушкетика, «Іван Богун» 
Ю. Сороки, «Меч Арея» І. Білика та ін. 

Революція гідності й війна на Сході України не тільки 
сколихнули країну хвилею нечуваного патріотизму, а й показали 
важливість національної ідеї. Нині саме за неї триває боротьба, і те, 
наскільки ця боротьба буде успішною, залежить від кожного 
українця зокрема. 

Ще за часів Майдану українські митці працювали над 
створенням тематичних літературних творів, аби жодна година 
важливого періоду в житті України не залишилася забутою. Тому 
актуальними для широкого кола читачів стали видання: «Життя 
Марії» С. Жадана, «10 слів про Вітчизну і стільки ж про любов» 
О. Чупи, «Небратні» М. Кідрука, «Маріупольський процес» 
Л. Вдовиченко, «Велика війна. 2014 … Україна: виклики, події, 
матеріали» М. Слабошпицького, «Іловайськ» Є. Положія, 
«Аеропорт» С. Лойко, «Тривожний щоденник. Майдан. Війна…» 
М. Матіос, «Борітеся-поборете!», «Поетика революції», «Відлуння 
Майдану», «94 дні. Євромайдан очима ТСН», «Волонтери. 
Мобілізація добра», антологія «Україна – Європа». Ці твори – 
не фіксація фактів, а жива реакція українського громадянина-
митця. 
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До цих трагічних подій звертаються сучасні українські 
літератори, які були учасниками Євромайдану та бойових дій на 
Сході України: Є. Більченко, Г. Крук, П. Коропчук, Б. Херсонський, 
С. Жадан, Ю. Андрухович. Їхні судження, думки, вірші, новели 
увійшли до збірок «Євромайдан: хроніка в новелах», «Євромайдан: 
хроніка відчуттів», «Євромайдан: лірична хроніка». Цій темі 
присвятили вірші поети Тернопільщини Б. Мельничук, О. Герман, 
Н. Волотовська. Символом боротьби та протистояння є збірка 
нарисів та оповідань «Рабів до раю не пускають» Н. Крем’янчанки, 
поетична збірка «Вірші з війни» учасника АТО Б. Гуменюка, 
спогади-посвята «Моя революція» А. Юркевича, який героїчно 
загинув на Луганщині. 

Не згасає інтерес до творчості зарубіжних авторів, як 
класичних, так і сучасних. Відрадно, що в останні роки фонд 
бібліотеки вагомо поповнився творами, перекладеними українською 
мовою. З’явилися серії україномовних видань від видавництв 
«Фоліо» (Харків) – «Карта світу», «Бібліотека нобелівських 
лауреатів», «Бібліотека світової літератури», «Видавництва 
Жупанського» (Київ) – «Лауреати Нобелівської премії», «Піраміда» 
(Львів) – «Приватна колекція», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» (Київ) – 
«Доросла серія». 

Так читачі нашої книгозбірні мали змогу познайомитися 
з творами нобелівських лауреатів українською мовою: «Піаністка» 
Е. Елінек, «Дієго і Фріда» Ж.-М. Ле Клезіо, «Нічний постоялець» 
Ш. Й. Агнона, «Вибрані твори» (в 3 т.) Б. Шоу, «Вибрані твори» 
Я. Кавабата, «Бляшаний барабан» Ґ. Ґрасса, «Шляхи свободи»  
Ж.-П. Сартра. Сподіваємося, що книги «У войны не женское 
лицо», «Цинковые мальчики» білоруської письменниці, лауреата 
Нобелівської премії 2015 року С. Алексієвич теж будуть 
перекладені українською мовою.  

Серед різновікової читацької аудиторії мають успіх такі автори, 
як Я. Вишневський («Інтимно»), Е.-Е. Шмітт («Дитя Ноя»), 
Д. Браун («Інферно»), П. Коельо («Ад’юльтер»), С. Кінг («Доктор 
Сон»), Д. Оруелл («Звіряча ферма») та ін. З-поміж бестселерів-
новинок українською мовою лідерами стали: «Шантарам» 
Г. Робертса, «П’ятдесят відтінків сірого» Е. Джеймс, «Голодні ігри» 
в 3-х книгах С. Коллінз, «Атлант розправив плечі» А. Ренд 
(у перекладі С. Андрухович).  
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Слід зазначити, що всі категорії опитуваних захоплюються 
читанням класиків зарубіжної літератури, зокрема Е. М. Ремарка, 
Ф. Достоєвського, Е. Хемінгуея, О. Генрі, М. Булгакова, Ш. Бронте. 

Респонденти, на жаль, менше читають класичну поезію, проте 
надають перевагу інтелектуальним творам, детективам, мелодрамам 
(15%). Серед них: «Палімпсест» В. Стуса, «Земна Мадонна» 
Є. Маланюка, «Хроніки від Фортінбраса» О. Забужко, «Лексикон 
інтимних міст» Ю. Андруховича, «Клітка для неба» В. Слапчука, 
«Вічник. Сповідь на перевалі духу» М. Дочинця, «Місто» 
В. Підмогильного, «Не сподівайтеся позбутися книжок» У. Еко, 
«Цибулина пам’яті» Ґ. Ґрасса, «Улісс» Д. Джойса, «Нестерпна 
легкість буття» М. Кундера, «1984» Д. Оруелла, «Вибрані поезії та 
есеї» В. Шимборської. 

Під час опитування виявилося, що жінки та чоловіки середнього 
віку (40%) віддають перевагу детективному жанру. Улюбленими 
зарубіжними авторами є: Ж. Сіменон, А. Крісті, Д. Чейз, Р. Стаут, 
Ю. Несбьо, М. Марініна, Г. Абдуллаєв, Т. Устінова, І. Хмелевська, 
Б. Акунін та ін., українськими – В. Курков, І. Роздобудько (ранні 
твори), А. Кокотюха, Ю. Сорока, Валерій та Наталя Лапікури, 
С. Ордівський. Серед місцевих авторів детективу – О. Волков, 
В. Івченко, Ю. Камаєв, О. Вільчинський, С. Ухачевський. Також 
популярними є книги із серії «Український детектив» від 
тернопільського видавництва «Навчальна книга – Богдан», до якої 
увійшли як класичні, так і сучасні детективи: «Жінка для стіни» 
В. Лиса, «Скіфська чаша» Р. Самбука, «Для домашнього огнища» 
І. Франка, «І один у полі воїн» Ю. Дольд-Михайлика та ін. 

Уже понад два десятиліття великою популярністю серед жіночої 
аудиторії середнього та зрілого віку (70%) користується «легкий» 
жанр – мелодрама. Найбільш запитуваними є книги Сімони Вілар 
(Н. Гавриленко), Люко Дашвар, Д. Корній, І. Савки, із 
зарубіжних – Д. Макнот, Б. Картленд, Б. Смолл, Д. Стіл, С. Браун, 
М. Пембертон.  

Чоловіки надають перевагу бойовикам, фантастиці та фентезі. 
Невеликий відсоток респондентів (10%) читає містику, готику – це, 
переважно, молодь. Ці жанри представляють українські автори: 
Марина та Сергій Дяченки, Сімона Вілар (Н. Гавриленко), 
О. Бердник, Ю. Щербак, Г. Пагутяк, Ю. Винничук, Л. Лузіна та ін., 
із зарубіжних – С. Кінг, Р. Бредбері, С. Лем, Р. Желязни, Р. Тол-
кін, Д. Мартін, С. Головачов, С. Коллінз, Д. Майєр.  
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На жаль, вітчизняна белетристика (трилери, пригодницькі 
романи, детективи), на відміну від зарубіжної, ще недостатньо 
задовольняє читацький попит. 

Як видно з бліц-опитування, у молоді (40%) зріс інтерес до 
сучасної поезії. Її приваблює творчість І. Цілик, Дзвінки та Богдани 
Матіяш, С. Жадана, Л. Іздрика, М. Савки, Л. Костенко, Ю. Завадсь-
кого, Ю. Матевощука, Л. Малецької, Н. Волотовської. 

Сьогодні, у такий тривожний і напружений час, кожна людина 
прагне душевного спокою та рівноваги. Тому завдання бібліотеки – 
допомогти їй у цьому. Користувачі частіше звертаються до 
літератури духовної тематики. Так у відділі міського абонементу 
постійно функціонують тематичні добірки літератури «Книги для 
душі», «Бібліотерапія» та рубрика «Світло для душі» на блозі 
«Абонемент на бульварі Шевченка, 15», де представлено книги 
світових та вітчизняних психологів, священнослужителів, зокрема 
Бруно Ферреро, Ансельма Грюна, Гері Чепмена (видання від 
львівського видавництва «Свічадо»). Також популярними серед 
читачів є твори П. Коельо («Алхімік»), Р. Баха («Чайка»), адже 
в них людина знаходить для себе щось близьке та сокровенне. 

Розвиткові християнських цінностей також сприяє 
прослуховування серії аудіокниг «Розмова з Блаженнішим 
Любомиром» і трилогії аудіокниг під загальною назвою «Три 
дороги» («Дорога до себе», «Дорога до ближнього», «Дорога до 
Бога») і перегляд збірника кінематографічних творів Івана 
Миколайчука та Юрія Іллєнка («Тіні забутих предків», «Камінний 
хрест», «Лісова пісня» тощо), які книгозбірня отримала від 
Української бібліотечної асоціації за підтримки Національного 
фонду ім. О. Довженка. 

Особливо популярним серед користувачів, і це видно 
з опитування, є цикл виставок «Літературний календар», у якому 
висвітлюються літературні події й дати вітчизняного, зарубіжного 
й місцевого культурного життя (благодійна щорічна акція «Книги 
у пошуках читача», приурочена до Всесвітнього дня книги та 
авторського права; пропонуються книги, придбані на щорічному 
Форумі видавців у Львові; розповідається про лауреатів 
літературних нагород та премій («Коронація слова», «Книга року», 
літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких та премії 
Нобелівського тижня тощо). А також вшановуються ювілейні дати 
українських та зарубіжних письменників: Ю. Смолича, Івана Ле, 
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В. Василевської, М. Рильського, Юліана Опільського, В. Гжицького, 
Оноре де Бальзака, Жорж Санд, В. Моем, О. Генрі, А. Моруа, 
А. Гейлі, А. Франса, А. Барбюса.  

Слід зазначити, що в бібліотеці є чимало видань з автографами 
українських та зарубіжних письменників, які мають велику цінність 
для нас. Їхня колекція постійно поповнюється. 

Найбільша своєрідна колекція книг із присвятами, 
подарованих науковцями, краєзнавцями, літераторами, митцями 
нашого краю. Серед них: Б. Мельничук, Н. Фіалко, 
О. Вільчинський, Л. Романчук, Є. Безкоровайний, М. Левицький, 
Б. Демків, Б. Бастюк, Г. Денега, П. Шпорчук, О. Волкова та ін. 
Гордістю бібліотеки є також автографи вітчизняних та зарубіжних 
письменників: О. Ульяненка, М. Слабошпицького, М. Матіос, 
В. Лиса, Л. Вдовиченко, І. Роздобудько, С. Жадана, В. Шкляра, 
М. Савки, Л. Кіяновської, В. Морозова, А. Кокотюхи, М. Дочинця, 
Еви Гати, Я. Вишневського, Л. Уліцької. 

Отже, результати опитування свідчать про високий інтерес 
респондентів до художньої літератури. Проте читацькі уподобання 
та смаки різноманітні.  

Надзвичайно важливою є роль письменника в суспільстві, адже 
сьогодення диктує нові теми для їхніх творів. Для автора не 
важливо на яких носіях інформації відображений той чи інший твір, 
головне, щоб він був читабельним та популярним у читацької 
аудиторії. 

Читач прагне до якісної художньої літератури, цікавих 
і сильних творів, тому роль бібліотекаря – зорієнтувати його у вирі 
книжкового ринку. 
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Цікаво знати 

Що читають українці та скільки читають?  

Київ – менше від половини українців читають книжки, і лише 
кожен п’ятий з них бере книжку в руки практично щодня. Про це 
свідчать результати опитування компанії «Research & Branding 
Group», яке презентували в Києві. Проте видавці кажуть, що 
реально українців, які читають, максимум третина. І свідченням 
цього є щорічне падіння продажів книжок. Практично щодня або 
кілька разів на тиждень читають 45%. Трохи менше половини 
українців читають книжки, повідомляє результати останнього 
дослідження засновник компанії «Research & Branding Group» та 
соціолог Євген Копатько. Опитування проводили серед дорослого 
населення від 18 років. «Практично щодня або кілька разів на 
тиждень із цих 50% читають приблизно 45%. За останній рік із 
тих, хто сказав, що читає книги взагалі, до п’яти книжок 
прочитали – 40%, до 10 книжок – 25%, до 20 книжок – 16%, до 
40 – 8%. І понад 40 книжок читає 7%», – розповідає Євген 
Копатько. За даними опитування, найпопулярніші серед українців 
історичні твори, їх читає третина прихильників літератури. На 
другому місці детективи. А трійку лідерів замикають любовні 
романи. Водночас, за соціологічними даними, жінки читають 
більше, ніж чоловіки. І якщо прекрасна половина віддає перевагу 
любовним романам і класиці, то сильна стать обирає історичні 
твори, детективи, воєнні романи та фантастику. 
Крім того, переважна більшість українців охочіше читає традиційні 
паперові книги, електронні книжки читає лише кожен десятий, 
і 2% слухає аудіокнижки. 
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